
Referat fra KGC bestyrelsesmøde onsdag den 23. oktober 2019               

 
 
Deltagere: Inger Sørensen,  Lars Nielsen, Per Plejdrup, Per Lauesen, Jørgen Elkjær-Nielsen og Martin 

Riemenschneider 
 Samt suppleant Lene Schaal  
Fraværende:  Peder Carlo Babis, Hans Jørgen Ovesen og suppleant Thomas Koppel 
 
 

1. Nyt fra formanden og kontoret 
 
Bestyrelsen:    Som følge af for stigende arbejdspres og et svingende helbred har Peder Carlo Babis 
desværre måttet frasige sig videre deltagelse i bestyrelsesarbejdet i KGC, Peder har valgt at 
fokusere hans tid på jobbet og hans familie.  
Vi kommer til at savne Babis´s arbejde med de mange sponsorer og øvrige opgaver i klubben.   

 
Medlemsopgørelse:   Som i tidligere år modtog klubben en del udmeldelser op til 1. oktober dvs. 
med virkning fra 1. januar 2020. På nuværende tidspunkt har vi samlet set 648 medlemmer pr. 1. 
januar 2020 mod 628 pr. 1. januar 2019. Ifølge statistik udarbejdet af DGU er der en gennemsnitlig 
medlemsafgang på ca. 8 % om året i de danske golfklubber, så der er til stadighed stort behov for 
markedsføring af netop vores klub for yderligere at øge medlemskredsen. Martin oplyser konkret, 
at der i alle tilfælde er oplyst praktiske/aldersmæssige årsager til udmeldelse og dermed er det 
faktisk i intet tilfælde begrundet i utilfredshed med priser, service og klubbens faciliteter i øvrigt.  
  

  
Buggies:  Den 13. august ankom 11 nye buggies på 3 trailere fra Tyskland til glæde for klubbens 
medlemmer.  De gamle buggies er stort set alle solgt til fornuftig pris bortset fra et par stykker, som 
vi beholder i reserve. 
 
Hjertestarter:  På foranledning af bekymrede forespørgsler oplyses, at der er tegnet abonnement 
på vedligeholdelse af hjertestarter så batteri hele tiden er klar til brug. 
NB: Vær opmærksom på, at klubben har 2 hjertestartere. Den anden findes på materielgården og 
hænger inde i gangen ved frokoststuen i det gule hus. 
Placering af andre hjertestartere kan findes på Trygfondens hjemmeside. 
  
DGI inviterer til ”Bevæg dig for livet” lørdag den 4. januar 2020 i Herning.  Martin og Inger deltager. 
 
”Stegt flæsk med persillesovs” blev afholdt torsdag den 24. oktober med deltagelse af 110 gæster. 
Desværre måtte vi afvise 50 deltagere, idet der ikke var plads til flere i restauranten, så husk 
tilmelding i god tid til kommende arrangementer. 
 
Åbningstider: Bemærk de nye åbningstider på kontoret i vintersæsonen er onsdag og torsdage fra 
kl. 13.00 – 17.00 
 
Julefrokost afholdes i år den 30. november. Husk tilmelding i god tid !! 

 
2. Økonomi  

 
Resultat:  I september måned god fremgang i salg af træningstimer, omsætning i cafeen og 
ligeledes forøget salg af greenfee i forhold til 2018. Men også forøgede omkostninger til 
vedligeholdelse af bane og maskinpark. Resultatmæssigt ligger vi fortsat lidt foran budget.   

 



Gavebrev:   Klubben har modtaget kr. 31.000 fra medlemmer og andre venner af klubben. I alt taler 
vi om ca. 150 givere, så de formelle betingelser for, at SKAT godkender os som en almennyttig 
forening skulle være på plads. Ansøgningen til SKAT er indsendt, og der kan forventes en afgørelse i 
løbet af ca. 3 måneder. Andelen i puljen for momsrefusion bliver beregnet på grundlag af 
momsregnskabet for 2019, men det kommer først til klubbens kendskab ca. 1. august 2020. 
Dermed kan det naturligvis ikke indregnes i årsregnskabet for 2019 eller det budget for 2020, der 
bliver fremlagt på næste generalforsamling. 
  

3. Udvalgene 
  

Forretningsudvalget: 
  
Vi kan oplyse, at vi har fået tilbud på udskiftning af en del af vores maskiner, på en leasingaftale. Vi 
er i gang med at afklare om dette kan lade sig gøre, f.eks. ved at der indgås sponsoraftaler til at 
dække hele eller dele af leasingaftalen. Der er en del besparelser at hente på de udgifter vi kender, 
såsom benzin og reparation. Vi har udarbejdet et par økonomimodeller der viser den endelige 
økonomi afhængig af hvad der kan skaffes af sponsoraftaler. 
  
Fondsudvalg:  
 
Udvalget er suppleret med Jørgen Elkjær-Nielsen. Inger har kontaktet Fundraiseren Else Andersen , 
som har foreslået, at vi forbereder senere møde med hende ved at finde emner til fondsansøgning 
samt indhenter tilbud fra leverandører, som kan vedlægges diverse fondsansøgninger. Når dette er 
sket afholdes møde med Else Andersen. Udvalget er i gang med at finde projekter.  

 
Bane- klubhusudvalg:      
  
Hul 15: der arbejdes på en plan for reparation af hul 15, efter der har været jordskred. 
 
Vejadgang:  Det færdige projekt er nu godkendt af kommunen. 
Planen er, at arbejdet med forbedring af adgangsvejen, går i gang inden udgangen af 2019.   
  

4. Dato for næste bestyrelsesmøde 
 
Næste møde afholdes onsdag den 11. december 2019 kl. 16:30 i klubhuset. 
 
 
 


